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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB IV, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil perolehan skor data variabel meningkatkan prestasi belajar anak rendah, 

mempertahankan hasil prestasi belajar rendah, bukti kemajuan belajar sedang dan 

metode pembelajaran yang efektif rendah. 

2. Alasan orang tua meningkatkan hasil belajar anak pada umumnya tinggi dengan 

total persentase 82% (SS 44% dan SR 38%), sama halnya dengan 

mempertahankan hasil prestasi belajar anak yang pada umumya tinggi dengan 

total persentase 93,33% (SS 44% dn SR 49,33%), begitu juga dengan bukti 

kemajuan belajar pada umumnya tinggi dengan total persentase 79,33% (SS 38% 

dan SR 41,33%). Sedangkan metode pembelajaran yang efektif pada umumnya 

tinggi dengan total persentase 64,66% (SS 32% dan SR 32,66%). 

3. Dari empat bagian alasan orang tua yang sering muncul yaitu mempertahankan 

meningkatkan hasil prestasi belajar sebanyak 49,33% yaitu sering. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bimbingan belajar dapat membuat anak untuk terus 

mempertahankan hasil prestasinya agar tidak turun dari hasil prestasi yang sudah 

dicapainya. 
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5.1 Saran 

Alasan orang tua memilih bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi 

belajar anak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran diberikan sebagai 

berikut: 

1. Orang tua harus mengetahui apa sebenarnya tugas sebagai orang tua bagi anak. 

Dari hasil penelitian secara keseluruhan menerangkan bahwa alasan orang tua sub 

variabel meningkatkan prestasi belajar anak dan mempertahankan hasil prestasi 

belajar dengan tingkat kecenderungan yang rendah. Begitu juga sub variabel bukti 

kemajuan belajar sedang dan sub variabel metode pembelajaran yang efektif 

rendah. 

2. Orang tua harus meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah, dengan 

memperhatikan dam membimbing anak belajar. Dan tidak lagi lebih 

mempentingkan waktu untuk bekerja saja tapi orang tua harus lebih mengerti 

membagi waktunya untuk mendidik anaknya di rumah. 

3. Dengan adanya bimbingan belajar, anak dapat menambah wawasan dan anak 

dapat pembelajaran yang baru di luar sekolah. Dengan begitu anak bisa lebih 

mengerti dan dapat lebih memahami kembali pelajaran yang diajarkan guru 

disekolahnya dengan mengulang kembali pelajarannya saat di les 

privat/bimbingan belajar. 

 

 

 


